
PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-04-29

Plats och tid Alerummet, Alafors samt via ljud- och bildöverföring,
kl. 09:00-14:00. Ajournering: 10:11-10:20,10:46-11:05,
11:56-12:45, 13:18-13:29

Beslutande Henrik Fogelklou (M), ordförande
Johan Nordin (S)
Jessika Loftbring (C)
Niklas Ulfheden (S)
Sari Andersson (S)
Marie Olsson (V)
Johan Ström (MP)
Dan Sandros (C)
Kennet Sandow (SD)
Jörgen Sundén (SD)
Jonas Lindberg (L)

Närvarande
ersättare

Seppo Tallheden (S)
Leilf Falkenström (S)
Emine Khosravi (S)
Lennarth Nilsson (M)
Maj Holmström (M)
Stefan Gustavsson (FIA)
Ingmarie Torstensson (V)
Lennart Borgvall (KD)
Rainer Andreasson (SD)
Lennart Nilsson (SD)

Övriga närvarande Se sida 2

Utses att justera Johan Nordin

Justeringens plats
och tid

Kommunhuset Alafors, 2021-04-29

Paragrafer §§ 67 - 69

Underskrifter

Sekreterare

Carolina Hansson
Ordförande

Henrik Fogelklou
Justerande

Johan Nordin
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PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-04-29

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Övriga närvarande Carolina Hansson, nämndsekreterare
Martina Albo, registrator

Övriga närvarande via
ljud- och bildöverföring

Thomas Lenell, sektorchef samhällsbyggnad
Martin Hellström, verksamhetschef plan och myndighet
Mattias Mossberg, verksamhetschef teknik
Jenny Ronnebro, tf enhetschef stöd- och
utvecklingsstaben
Sofie Tausson, controller, § 67
Barbro Lundqvist West, koordinator, § 68
Marie Lindström, miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 69
Laila Ekman, enhetschef miljö, § 69

TILLKÄNNAGIVANDE
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på anslagstavlan på
Ale kommuns webbplats.

Organ Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2021-04-29

Tillkännages från och med

Tillkännages till och med

2021-04-29

2021-05-20

Förvaringsplats för protokollet Kommunhus Alafors

Intygar Carolina Hansson
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PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-04-29

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Innehåll

SBN § 67 Verksamhets- och budgetuppföljning delår 1 2021
för samhällsbyggnadsnämnden

4

SBN § 68 Samråd inom vattenförvaltning i Västerhavets
vattendistrikt

5 - 6

SBN § 69 Remiss från MMD mål nr M-4925-18 Kilanda
Betong AB:s ansökan om tillstånd till
grustäktverksamhet och vattendom på Kilanda-
Kullen 1:1, Ale kommun

7 - 9
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PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-04-29

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SBN § 67 Dnr SBN.2021.107

Verksamhets- och budgetuppföljning delår 1 2021 för

samhällsbyggnadsnämnden

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna delårsbokslut 1 2021 för
samhällsbyggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

Delårsbokslut 1 2021 är en uppföljning av verksamhetsplan med budget
bestående av verksamhetsanalys, ekonomisk analys samt personalanalys.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-04-22

Delårsbokslut 1 - 2021 Samhällsbyggnadsnämnden, 2021-04-29

Yrkande

Ordförande Henrik Fogelklou (M) yrkar för Koalitionens räkning bifall till
förvaltningens beslutsförslag och att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutsgång

Ordförande Henrik Fogelklou (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och
finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med hans förslag.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

För kännedom

Ekonomichef
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PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-04-29

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SBN § 68 Dnr SBN.2020.309

Samråd inom vattenförvaltning i Västerhavets

vattendistrikt

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta sektor samhällsbyggnads yttrande
2021-04-06 som sitt eget, med följande tillägg till samrådsyttrandet att föra in
under avsnitt 3.4 Fördelning av kostnader per aktör:
Kommunens uppfattning är att den analys av kostnader som följer av
åtgärdsprogrammets genomförande är otillräcklig. Det saknas en mer
detaljerad analys av programmets konsekvenser och finansiering för
verksamheterna inom Ale kommun och för kommunen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge koordinator Barbro Lundqvist West
i uppdrag att lämna remissvar via Länsstyrelsens e-tjänst utifrån antaget
yttrandet.

Samhällsbyggnadsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

Länder inom Europeiska unionen arbetar sedan år 2000 med en gemensam
vattenpolitik styrd av Vattendirektivet (2000/60/EG), vilket infördes för att
långsiktigt säkra en hållbar vattenförvaltning inom EU. Direktivet är
huvudsakligen implementerat i svensk lagstiftning genom 5 kap. miljöbalken,
(vattenförvaltningsförordningen) (2004:660) och förordning om
vattendelegationer (2017:872).

Vattenmyndigheterna ska var sjätte år ta fram ett åtgärdsprogram för varje
vattendistrikt i vilket beskrivs vad Sveriges myndigheter och kommuner
behöver göra inom sina respektive ansvarsområden för att följa
miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten. Åtgärdsprogrammet syftar i
första hand till att åtgärda vattenförekomster med problem. Åtgärderna riktar
också in sig på vatten som riskerar att få problem, där förebyggande insatser är
nödvändiga. Åtgärdsprogrammet är juridiskt bindande enligt (miljöbalk
(1998:808) (MB)). Varje åtgärdsmyndighet och kommun ansvarar därmed för
att genomföra sina åtgärder.

Vattenmyndighet i Västerhavets vattendistrikt, har nu för samråd lämnat
förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och en
delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka, inför vattenarbetet
2021–2027.
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PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-04-29

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-04-13

Vattenmyndighetens samråd kring förvaltningsplan åtgärdsprogram och
miljökvalitetsnormer, 2020-10-31

Missiv, 2020-10-31

Vattenmyndigheternas samråd -enkätsvar, 2021-04-06

Yrkande

Ordförande Henrik Fogelklou (M) yrkar för Koalitionens räkning att
samhällsbyggnadsnämnden beslutar följande:

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta sektor samhällsbyggnads
yttrande 2021-04-06 som sitt eget, med följande tillägg till samrådsyttrandet
att föra in under avsnitt 3.4 Fördelning av kostnader per aktör:
Kommunens uppfattning är att den analys av kostnader som följer av
åtgärdsprogrammets genomförande är otillräcklig. Det saknas en mer
detaljerad analys av programmets konsekvenser och finansiering för
verksamheterna inom Ale kommun och för kommunen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge koordinator Barbro Lundqvist West
i uppdrag att lämna remissvar via Länsstyrelsens e-tjänst utifrån antaget
yttrandet.

Samhällsbyggnadsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Socialdemokraternas ledamöter tillstyrker Henrik Fogelklous (M) yrkande.

Beslutsgång

Ordförande Henrik Fogelklou (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och
finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med hans eget
yrkande.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Handläggare, koordinator Barbro Lundqvist West
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PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-04-29

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SBN § 69 Dnr MIL.2017.548

Remiss från MMD mål nr M-4925-18 Kilanda Betong

AB:s ansökan om tillstånd till grustäktverksamhet och

vattendom på Kilanda-Kullen 1:1, Ale kommun

Beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden anser att Kilanda Betong AB:s ansökan om
grustäkt under grundvattenytan på fastigheten Kilanda-Kullen 1:1 är
genomarbetad och bedömer att miljökonsekvensbeskrivningen med
bilagda utredningar uppfyller kraven enligt 6 kap miljöbalken.

2. Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att ansökan har kompletterats
med en bullerutredning enligt punkt 1 i yttrandet över
kompletteringsremissen (DM § 149/19, MIL.2017.548.

3. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att Kilanda Betong AB:s ansökan
om tillstånd inte kan tillstyrkas i den omfattning bolaget önskar.
Nämnden anser att tillståndet ska begränsas till maximalt 10 år och att
brytområdet ska minskas för att lämna plats för en skyddszon för att
säkerställa att den biologiska mångfalden skyddas.

4. Samhällsbyggnadsnämnden utser enhetschef Laila Ekman, miljö- och
hälsoskyddsinspektörerna Marie Lindström och Conny Sävmo från
Miljöenheten att företräda Ale kommun vid huvudförhandlingen den 11
och 12 maj 2021.

5. Samhällsbyggnadsnämnden yrkar på ersättning för uppgiften som
aktförvarare i rubricerat ärende (Mål nr M 4925-18) med 5 timmar á
850 kr/tim, det vill säga totalt 4 250 kr.

6. Samhällsbyggnadsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

Kilanda Betong AB med organisationsnummer 559001-9583 har lämnat in
ansökan om tillstånd till täktverksamhet enligt 9 kap och vattenverksamhet
enligt 11 kap miljöbalken till Mark- och miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt
mål nr M 4925-2018. Ansökan avser uttag av totalt 400 000 ton naturgrus
under grundvattenytan med ett årligt uttag av maximalt 40 000 ton under en
20-årsperiod på fastigheten Kilanda-Kullen 1:1. Samråd gällande ansökan har
ägt rum i en utökad krets. Sveriges Geologiska Undersökning SGU och
Svenska Kraftnät avstyrker ansökan och Länsstyrelsen Västra Götaland har
lämnat erinran mot ansökan. Alefjälls naturskyddsförening och flera boende i
området anser att ansökan ska avslås. Samhällsbyggnadsnämnden ska inför
huvudförhandlingen yttra sig över huruvida man tillstyrker ansökan eller inte.
Samhällsbyggnadsnämnden behöver även ta ställning till vem eller vilka
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PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-04-29

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

personer som ska delta i huvudförhandlingen som kommer att äga rum den 11
och 12 maj.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-04-22

Bemötande inkl bullerutredning Aktbilaga 21, 2019-11-26

Kallelse till huvudförhandling i mål M-4925-18 Aktbilaga 66 (52), 2021-03-29

Förhandlingsordning MMD mål nr M 4925-18 Aktbilaga 67, 2021-03-31

Ansökan om tillstånd 2018-12-04, 2019-04-04

Bilaga A Teknisk beskrivning, 2019-04-04

Bilaga T1 Fastighetskarta översikt, 2019-04-04

Bilaga B Hydrogeologisk beskrivning, 2019-04-04

Bilaga T3 Plan framtida förhållanden, 2019-04-04

Bilaga M3 Samrådsredogörelse 2018-03-23, 2019-04-04

Bilaga D Miljökonsekvensbeskrivning, 2019-04-04

Bilaga M2 Utlåtande om hasselmusförekomst, 2019-04-04

Bilaga M1 Behovsutredning, 2019-04-04

Bilaga T4 Exploateringsplan, 2019-04-04

Bilaga C Sakägarförteckning, 2019-04-04

Bilaga E Beräkning säkerhetsbelopp, 2019-04-04

Bilaga T2 Befintlighetsplan, 2019-04-04

Bilaga H1 SGU Grundvattenmagasinet, 2019-04-04.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras mellan kl. 10:46-11:05.

Yrkande

Dan Sandros (C) yrkar för Koalitionens räkning bifall till förvaltningens
beslutsförslag.
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PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-04-29

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Johan Nordin (S) yrkar för Socialdemokraternas och Vänsterpartiets räkning att
beslutspunkt 1 stryks och punkten 3 får följande lydelse
"Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att Kilanda Betongs AB ansökan inte
kan tillstyrkas".

Jörgen Sundén (SD) yrkar för Sverigedemokraternas räkning bifall till
förvaltnings beslutsförslag.

Beslutsgång

Ordförande Henrik Fogelklou (M) ställer proposition på dels förvaltningens
beslutsförslag och dels Johan Nordin (S) ändringsyrkande och finner att
samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens
beslutsförslag.

Reservation

Socialdemokraternas och Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet
med följande motivering:

S och V ser att utvecklingen i betongbranschen i snabb takt går mot att
använda andra alternativ till naturgrus i produktionen av exempelvis
betongpålar, och att på den aktuella placeringen under lång tid bedrivits
täktverksamhet.

Grusformationen är i kommunens övergripande strategiska dokument utpekad
som en framtida reserv råvattentäkt, därför ser vi en förlängd verksamhet som
ett allt för stort risktagande avseende allvarlig påverkan på grundvattnet och
grusformationens funktion som ekosystemtjänst.

Därför reserverar vi oss mot Koalitionens och Sverigedemokraternas beslut att
bevilja fortsatt utvinning av grus ur Kilanda-Kåretorp formationen.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Mark- och miljödomstolen, Vänersborgs Tingsrätt via
mmd.vanersborg@dom.se ange mål nr M 4925-201

För kännedom

Länsstyrelsen Västra Götaland via vastragotaland@lansstyrelsen.se ange dnr
551-7315-2017 och mål nr M 4925-2018
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